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ZPRAVODAJ
CHARITY ČESKÁ LÍPA

V roce 2022 slavíme 22. narozeniny a již 7 let jsme po každoroční nezávislé kontrole držiteli Značky spolehlivos
a označení Prověřená veřejně prospěšná organizace. Děkujeme, že stojíte při nás.

Rekordní
Tříkrálová sbírka pomohla
hendikepovaným dětem

Během letošního roku bylo vykoledováno
rekordních 238.200 Kč, které byly vhozeny
v 18 městech a obcích našeho regionu do
úředně zapečetěných tříkrálových kasiček
či zaslány přes virtuální kasičku na
www.trikralovasbirka.cz.
„Srdečně děkujeme všem, kteří se jakkoli
zapojili do koledy. Nebylo to v této době

Umís li jsme se v TOP 5
nejlepších velkých
neziskovek v republice
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Na jaře loňského roku se Charita Česká
Lípa přihlásila do soutěže Neziskovka
roku, kterou již devět let vyhlašuje Nadace
rozvoje občanské společnos (tzv. NROS)
patřící mezi nejstarší a největší neziskové
organizace v České republice. Ocenění je
udíleno odbornou veřejnos ve třech

lehké, ale obrovská
chuť získat požehnání
od třech králů
posvěcenou křídou
a také přispět do
kasičky, byla znát
všude tam, kam naši koledníci zavítali,“
řekla za Charitu Česká Lípa koordinátorka
Tříkrálové sbírky Pavla Bratršovská.
Částka podpoří v letošním roce mimo jiné
provoz školního svozu zdravotně
hendikepovaných dě , jehož existence je
přímo závislá na příspěvcích od dárců.
Sociální automobil od roku 2007
provozuje Charita Česká Lípa dvěma

kategoriích podle velikos organizace
(velká, střední a malá neziskovka).
„Do soutěže se v roce 2021 zapojilo 68
neziskových organizací. Jednalo se
o rekordní počet přihlášených.
Považujeme proto umístění v první pětce
za obrovské vítězství. Jsme rádi, že jsme
získali další zpětnou vazbu, že naši práci
děláme dobře. Zároveň nám to dává
op mismus do dalších ročníků soutěže.
Věřím, že jednoho dne tul získáme,“ řekla
Eva Ortová, ředitelka Charity Česká Lípa.

dodávkovými vozy upravenými pro
vozíčkáře a sváží denně na 25 zdravotně
hendikepovaných dě do školy a ze školy
z mnoha koutů Českolipska, čímž pomáhá
rodičům v intenzivní péči a dětem
poskytuje pocit samostatnos .

Výtěžky v Tříkrálové sbírce:
Bělá p. B. – 3.900 Kč
Bezděz – 5.360 Kč
Brniště – 7.605 Kč
Cvikov – 8.075 Kč
Cvikov / Lindava – 14.410 Kč
Česká Lípa – 84.706 Kč
Doksy – 5.204 Kč
Dubá – 7.920 Kč
Horní Police – 11.664 Kč
Kvítkov – 7.720 Kč
Mimoň – 13.221 Kč
Nový Bor – 14.687 Kč
Okna – 1.958 Kč
Sosnová – 5.090 Kč
Stružnice / Jezvé – 11.254 Kč
Zákupy – 3.266 Kč
Žandov – 4.060 Kč

Více informací na
www.ceskalipa.charita.cz
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V průběhu ledna byl na území celé České
republiky pořádán 22. ročník největší
celorepublikové dobrovolnické akce
Tříkrálová sbírka. Nejinak tomu bylo i na
Českolipsku a Novoborsku, kde na
120 koledníků vybíralo pro Sociální
automobil, službu Charity Česká Lípa.

Díky vám jsme
zvítězili v soutěži
s ČSOB
Slavíme, neboť jsme díky Vám získali
1. místo v soutěži ČSOB pomáhá
regionům.

Ježíšek existuje!

S obrovským nákupem do
potravinové banky azylového
domu v hodnotě cca dvacet
síc korun přijel Viper Club
Česká Lípa společně se
sponzorem RDRent, velké
množství potravin a hygieny
nakoupili také pravidelní dárci
a dobrovolníci – manželé
Vokráčkovi spolu se
zaměstnanci českolipské rmy
Festo Produc on s. r. o. a Markétou
Rudolfovou.
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A že to bylo vítězství ještě více sladké,
jelikož Sociálnímu automobilu zajis lo
navrch 50.000 Kč, které vítězi přidá na
projekt pořadatel soutěže ČSOB.

Velké poděkování patří všem dárcům,
kteří přispěli v soutěži ČSOB pomáhá
regionům a zaslali do soutěže nanční
obnos na podporu školního svozu
zdravotně hendikepovaných dě
Sociální automobil. Tím pomohli právě
charitnímu projektu k cílové částce

Již potře předala komunita
133 příznivců, maminek a rodin kolem
Rodinného centra Slůně pracovnicím
Azylových domů Jonáš a sociálně
ak vizačních služeb Startér dárky pro
dě klientů. Celkem se sešlo
neuvěřitelných 192 dárků. Dalších
260 dárků z ak vity Krabice od bot
Diakonie ČCE přivezly ženy ze Sboru
dobrovolných hasičů Borovice od
Mukařova z okresu Mladá Boleslav.
Desítky dárků věnoval klientům
azylových domů také DDM Smetanka
z Nového Boru nebo Člověk v sni.

ti

102.598 Kč, která zajis la vítězství před
dalšími třemi organizacemi
z Libereckého kraje.

„Srdečně děkujeme všem, kteří zaslali
nanční obnos. Stejně tak děkujeme
všem, kteří si v prosinci zakoupili naši
palačinku a děkujeme také DD Nové
Zákupy za příspěvek 5.860 Kč z vlastní
nanční sbírky od klientů
a zaměstnanců. Bez vás bychom to
nedokázali,“ z celého srdce děkuje Eva
Ortová, ředitelka Charity Česká Lípa.

Dárci Charity Česká Lípa jsou štědří po
celý rok, ale během adventu je jejich
solidarita nezměrná.
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Mnoho dárců pak nakoupilo dárky či
potraviny pro jednotlivé rodiny. Radek
Vích udělal předvánoční nákup pro
rodinu těžce nemocného otce se třemi
dětmi, Michaela Pilnajová pro klientku
se třemi dětmi v pěstounské péči a Jana
Čunátová pro klientku, oběť domácího
násilí se dvěma dětmi. S předvánočním
nákupem a dalšími dárky k nám zavítali
také pravidelní dárci, manželé
Bartůňkovi nebo Jakub Horák, který
spolu s dalšími přáteli také pravidelně
nančně podporuje jednu z našich
klientek.
Vánoce byly opět neuvěřitelně štědré.
Děkujeme za Ježíška v každém z Vás.

Klientce se
zrakovým
hendikepem
hrozila slepota.
Pomohli jsme
Matka samoživitelka se dvěma dětmi má od
dětských let zrakový hendikep. Dárci jí
pomohli s nákupem nových brýlí a darovali
nábytek do dětského pokoje.
Paní L. se během prosince loňského roku, po
prodělání koronaviru, její celoživotní trápení
– zrak – ještě více zhoršil. Aby o něj nepřišla
úplně, napsal jí ošetřující doktor léky, které
byla nucena brát i přes nežádoucí alergické
reakce. Prášky zafungovaly ale jen částečně.
Z toho důvodu si paní L. byla nucena obstarat
nové brýle se silnějšími dioptriemi, jejichž
minimální cena se však pohybovala kolem
šes síc korun.
Pro paní L., která pracuje na zkrácený úvazek
a pobírá invalidní důchod druhého stupně
byla taková částka nad její síly. Proto
pracovnice sociálně ak vizačních služeb
Startér oslovila potenciální dárce s prosbou
o spolu nancování. Dárci se skutečně našli
a paní L. pomohli zapla t výraznou část
nákladů na brýle. Pro paní L., která byla
schopná mít i přes nízký příjem a nutné
rodinné výdaje, peníze bokem, byla takováto
pomoc obrovskou psychickou úlevou.

„Moc děkuju za pomoc dárcům
a paní ze Startéru. Nevím, co bych
bez nich dělala. Charita mi
pomáhá už dlouho. Díky nim mám
nové brýle. A teď jsem dostala
domů od dalších dárců i nábytek
pro moje dě . Oni mi ten nábytek
i přivezli a nastěhovali mi ho
i sestavili. Jsem strašně ráda za
Charitu i za všechny lidi, co
pomáhají nejen mně,“ řekla
šťastná paní L.

Nové reklamy na
Sociálním automobilu

Nové reklamy vozí na své kapotě školní svoz pro zdravotně
hendikepované dě . Reklamní polep v hodnotě 64.000 Kč na
pět let si zakoupila zednická rma Anděl s.r.o. a rma Stav
Agency, která si zajis la polep na stejné období v hodnotě
28.000 Kč. Oběma rmám Charita Česká Lípa z celého srdce
děkuje, neboť Sociální automobil je služba, jejíž existence je
přímo závislá na darech od partnerů. Chcete také pomoci
a přitom být za rozumné peníze vidět? Navš vte
www.ceskalipa.charita.cz.
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Šestnác letá dívka
Diana, která je po
mozkové obrně, trpí
pravostrannou
hemiparézou, au smem
a mentální retardací,
navštěvuje speciální
školu v České Lípě. Její
matka samoživitelka má
ještě dvě mladší dcery.
Když si chtěla najít práci,
která by jim zajis la
důstojný život, nebylo to
kvůli zdravotnímu

pos žení Diany,
doprovodu do školy
a vyzvedávání vůbec
jednoduché. Aby s hla
do zaměstnání přijít včas
a odpoledne si Dianu
opět včas vyzvednout,
nemohla se spoléhat na
běžné autobusové spoje,
nijak jí nenavazovaly.
Proto začala využívat pro
všechny nančně
dostupných služeb svozu
zdravotně
hendikepovaných dě do
školy i zpět. Matka díky
tomu začala bez
problémů chodit do
zaměstnání a život celé
rodiny začal být přese
všechno mnohem snazší.
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Díky svozu si
matka našla
práci a zajis la
tak důstojný
život pro její
dě
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Členové klubu
přátel podporují
pravidelně Sociální
automobil
Dalším rokem pokračoval Klub
přátel Sociálního automobilu,
který byl před třemi lety založen
za účelem pravidelné podpory
školního svozu zdravotně
hendikepovaných dě . Tato
služba je přímo nančně závislá
na darech od partnerů.
Na konci roku bylo v klubu přátel
56 členů, kteří aktuálně hradí 58
% každé měsíční platby leasingu
jednoho dodávkového vozu
(8.073 Kč z 13.869 Kč).
Členové klubu každý měsíc
posílají na účet Charity Česká
Lípa minimální částku 100 Kč

Letem charitním
světem
Téma Dobrovolnictví aneb jak
prospět sobě i jiným přednášela
na SŠ Klíč v České Lípě vedoucí
charitního dobrovolnického
centra Dita Krčmářová.
Spolupráce se školou
i dobrovolníky bude nadále
pokračovat i v letošním roce.
V roce 2021 podpořili zákazníci
Jizerských pekáren provoz
Azylových domů Jonáš částkou
62.257 Kč. Za každý koupený kus
žitného pečiva to ž Charitě
přispěli 1 Kč. Sociální podnik,
truhlářská dílna Provoz 13
ukončuje po bezmála 3 letech
svou činnost kvůli dlouhodobým
nančním ztrátám započatým
během nouzových stavů
a nedostatku pracovní síly.
Zákazníci Prominent CZ

a celkem tak v roce 2021
podpořili provoz Sociálního
automobilu částkou 93.600 Kč.
Členové jsou tak součás velké
rodiny podporovatelů Sociálního
automobilu, ke kterým se řadí
také ZUŠ Česká Lípa
a návštěvníci bene čního
koncertu Sláva budiž,
Anděl s. r. o., Clarios, Ewals Cargo
Care, Ježek SW, Stav Agency, Troll
Computers, město Česká Lípa,
město Nový Bor a obce Svazku
obcí Novoborska, Zákupy,
Kamenický Šenov, Žandov,
Jestřebí, Horní Police, dárci
a dobrovolníci Tříkrálové sbírky,
všichni, kterým chutná Charitní
palačinka, majitelé ručních
výrobků z adventního krámu
v českolipském infocentru a další.
Pomáhejte i vy. Více na webu.

z každého koupeného kila
krů ch prsou přispívali 2 Kč na
rodiny v nouzi. V minulém roce
podpořili Charitu 74.157 Kč.
Jelikož mnoho potenciálních
i stávajících klientů tráví volný
čas na sociálních sí ch, založily
pracovnice sociálně ak vizační
služby Startér po navštěvované
facebookové stránce účet také
na instagramu. Po 7 letech končí
na pozici vedoucí Centra pro
pěstounské rodiny Jana
Glaserová, která stála za
výrazným rozvojem služby. Nyní
se chce věnovat jiné cílové
skupině. Charita Česká Lípa jí do
budoucna přeje mnoho dalších
profesních úspěchů. Pracovnice
Startéru požádala veřejnost
o použitou pračku pro matku
samoživitelku, anonymní dárce
koupil novou.

Ohlédnutí za
Sbírkou potravin

V sobotu 20. listopadu
byla v hypermarketu
Albert v České Lípě
pořádána tradiční
podzimní Sbírka
potravin, která přinesla
do potravinové banky
desítky krabic potravin,
které pomohou
klientům Charity Česká
Lípa v existenční sni.

Zaměstnanec Adient
Česká Lípa podpořil dě
z Charity
Když si uvědomil, že jeho
vlastní dcera má vše, co
potřebuje, rozhodl se pan
Ganzorig Uyanga
podpořit dě klientů
Charity Česká Lípa
částkou 5.000 Kč.

Cesta kolem světa
začala v Rusku

krabic trvanlivé
potraviny a základní
hygienické zboží pro
matky samoživitelky či
rodiny v existenční sni.

Nízkoprahový klub Koule realizoval
první měsíc celoročního projektu
Cesta kolem světa, na který získal
nance v podzimní hlasovací soutěži
s obchodním řetězcem Albert.
V lednu vzali pracovnice
a dobrovolníci klienty klubu na
imaginární i smyslově bohatý výlet
do Ruska. Stavěly se 3D puzzle
památek, vyráběly se bliny, tradiční

Všechno zboží bylo
přesně zaevidováno
a v podvečerních
hodinách odvezeno do
Potravinové banky
Libereckého kraje, ze
které následující půl rok
budou moci charitní
sociální služby Azylový
dům Jonáš či Startér
čerpat. A to nejen zboží
věnované v České Lípě.

Dárci v průběhu celého
dne přispívali desítkám
dobrovolníků
z Dobrovolnického
centra Charity Česká
Lípa do banánových

Když jste darovali
potraviny, pomohli
jste také ženě, kterou
fyzicky napadl její
manžel

„Celkově se do sbírky zapojilo 170 dárců,
kteří naplnili 88 banánových krabic.
V těch se sešlo například 680 balení
těstovin či rýže, 263 krabic s mlékem,
379 přesnídávek či kojeneckých mlék,
324 konzerv, 231 polévek nebo
316 kusů sprchových gelů, mýdla nebo
zubních past. Děkujeme srdečně za
jakýkoli nákup,“ okomentovala sbírku
Pavla Bratršovská z Charity Česká Lípa.

Klientka s malým dítětem požádala
o pomoc Charitu Česká Lípa kvůli
fyzickému napadení manželem,
který byl v podnapilém stavu
a vyhrožoval jí ublížením na zdraví.
Žena situaci řešila s městskou policií

čelenky nebo se koukalo na lmy
o Rusku. Vše propojila diskuze
s rodilou Ruskou paní Irenou.

a manžel byl z bytu na několik dní
vykázán. Po jeho návratu se manželé
domluvili, že muž nastoupí do
léčebny. Klientka se tak ocitla bez
nanční pomoci, proto jí pracovnice
sociálně ak vizačních služeb Startér
pomohly zajis t dávky
a potravinovou pomoc z potravinové
banky. Nyní je partner z léčebny
doma a jejich vztah je proza m
stabilní. Pracovnice Startéru
s rodinou nadále spolupracuje.
Manžel nastoupil do zaměstnání
a klientka je na rodičovské dovolené.

Charita Česká Lípa, kterou naleznete na adrese Dubická 992 v eské Líp v areálu s erveným plotem za parkem Milady Horákové, za 21 let své existence zprovoznila na eskolipsku a Novoborsku tyto
služby: Azylový d m Jonáš v eské Líp a Dobranově pro ženy, otce a rodiny s nezaopat enými d tmi v sni, volno asový prostor pro d z ulice Klub Koule Nízkoprahové za ízení pro d a mládež,
Šatníky v eské Líp , Novém Boru a v Mimoni, Sociální ubytovnu v Novém Boru, Sociální automobil pro zdravotn hendikepované d , Dobrovolnické centrum, Centrum pro p stounské rodiny,
sociáln ak viza ní služby pro rodiny s d tmi Startér v České Lípě a v Novém Boru, Sociální podnik dávající pracovní p íležitost lidem se zdravotním pos žením a lidem znevýhodn ným na trhu práce.
Kontakt: info@ceskalipa.charita.cz | 487 829 871, 728 782 024 | www.ceskalipa.charita.cz | Zpravodaj Charity eská Lípa vydává Charita eská Lípa vlastním nákladem v po tu 250 ks. V p ípad , že
chcete nan n podpo it vydávání zpravodaje i máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prost ednictvím p íslušných kontaktních údaj .
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Č

ti

Č
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ě

ě
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V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI VOLEJTE 487 829 871
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